
Zpráva o činnosti městské knihovny za rok 2017 

 

V roce 2017 se v knihovně nic podstatného nezměnilo. Městskou knihovnu v Mnichově 

Hradišti naleznete na adrese: Turnovská 717, v přízemí obytného domu. Naše tel. číslo, na 

které se můžete do knihovny dovolat, je 326 776 738, e-mailová adresa: 

knihovna@mnhradiste.cz. Pod naši knihovnu i nadále patří pobočka v městské části Dneboh. 

Knihy se v ní půjčují 1x týdně v pátek odpoledne. 

 V knihovně pracují tři zaměstnankyně na plný úvazek. Na dětském oddělení pracuje Mgr. 

Kateřina Vítová, Ph.D., na dospělém Jana Jedličková a vedoucí knihovny je Miroslava 

Nitschová. 

Návštěvníkům knihovny je k dispozici oddělení pro dospělé čtenáře, oddělení pro děti. K 

dispozici je i malá čítárna, kde si dospělí i děti krátí čas prohlížením časopisů a čtením 

denního tisku. Když je pěkné počasí, mohou děti i dospělí trávit čas s knihou a časopisy na 

upraveném dvorku, kde jsou čtenářům k dispozici ve stínu stolečky, židle a lavičky mezi 

zelení. Bohužel toto místo se čtenáři pořád nenaučili využívat a i v krásných dnech sedí raději 

uvnitř v knihovně.  

 Návštěvníci knihovny mohou využívat internet s možností tisku na černobílé i barevné 

tiskárně (černobílý tisk 5 Kč/str., barevný tisk 15 Kč/str.). Na obou odděleních je k dispozici 

on-line katalog k vyhledávání knih ve fondu. Registrovaní čtenáři mají možnost rezervovat si 

knihy z domova. 

Do knihovny přibylo v tomto roce 895 knih. Registrovaných čtenářů měla knihovna 1 101, 

z toho 435 dětí. Knihovnu navštívilo 12 051 lidí, z toho 2 950 dětí. Celkem se uskutečnilo 

29 204 výpůjček, z toho dětem 5 269. 

Nejvíce žádané v dospělém oddělení v roce 2017 byly knihy Patrika Hartla, Vlastimila 

Vondrušky a Jojo Moyes. V dětském oddělení jsou stále nejoblíbenější knihy Deníky malého 

poseroutky a všechny knihy o  Harrym Potterovi. 

Během roku se konaly následující akce: dvě čtení z cyklu Dneska čte…, čtenářská dílnička, 

knihovna se zapojila do hlasování o nejlepší knihu roku Magnesia Litera, v březnu a červnu se 

konalo pasování prvňáčků, v dubnu proběhla také tradiční Noc s Andersenem a poprvé jsme 

uspořádali Listování Lukáše Hejlíka. V září se knihovna zapojila do Sousedské slavnosti tím, že 

na dvorku uspořádala vlastní celodenní program. 

31. prosince skončila svůj pracovní poměr v knihovně dosavadní vedoucí Miroslava 

Nitschová. 
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